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Representação policial para prisão 

preventiva, busca e apreensão e conduções coercitivas (Operação 

Lava.Jato) 

Vistos 

Cuida-se de represe ntação policial para prisão 

preventiva, busca e apreensão e condt;ições c.o~rcitivas no âmbito da 

Operação Lava-Jato (feito desmembrado para São Paulo). 

A autoridade policial representa pela prisão 

preventiva das seguintes pessoas: 1) Daisson Silva Portanova; 2) Dercio 

Guedes de Souza; 3) Emanuel Dantas do Nascimento; 4) Guilherme de 

Salles Gonçalves; 5) João Vaccari Neto; 6) ,Joaquim J osé Maranhão da 

Câmara; 7) Nelson Luiz Oliveira Freitas; 8) Paulo Adalber to Alves 

Ferreira; 9) Paulo Bernardo Silva; 10) Valter Correia da Silva; e 

1 l)Washington Luiz Viana. 

A autoridade policial também representa pela 

busca e apreensão em locais determinado.s para prender criminosos; 

apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, armas e 

munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a 

fim delituoso; descobrir objetos necessáríos à prova da infração ou 

defesa do réu; e para colher qualquer elemento de investigação. No 
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cumprimento da medida, representa pela autorízação para abertura à 

força de veículos estacionados no local, cofres e portas, caso não haja 

colaboração do responsável pelo local, bem como o acesso a mídias 

eletrônicas, e-mails, tablets e aparelhos celulares encontrados no 

endereço de busca para desbloqueio de senhas, e verificação in loco de 

pertinência da prova para evitar apreensões desnecessárias. 

Representa-se pela expedição INDIVIDUAL de cada mandado de busca c 

apreensão para CADA LOCAL. 

Formula, ainda, pedido de busca em e-mails de 

janeiro de 2009 até a presente data, estendendo-se, ainda, a e-mails 

que possam ser encontrados nas empresas CSA NET e 

POLITEC/INDRA. Para tanto, requer determinação judicial para que 

haja auxílio dos funcionários das empresas. Aduz que tal medida tem se 

mostrado muito relevante para esclarecimento de infrações penais 

praticadas, requerendo seja estabelecido o prazo de dez dias para que o 

responsável forneça os dados, sob pena de multa diária (fl. 273, 

primeiro parágrafo) . 
Os locais para busca e apreensão eslão 

descritos a fls. 274/280. Posteriormente, houve atualização a lls. 

457/462. 
Requer, ainda, condução coercitiva para prestar 

depoimentos, diminuindo a possibilidade· de prévio ajuste de versões, 

respeitado o direito de os investigados se manterem em silêncio de: 1) 

Adalberto Wagner Guimarães de Souza; 2) Ana Lucia Amorim de Brito; 

3) Carlos Eduardo Gabas; 4) Glaudio Renato de Lima; 5) Hernany 

Bn1no Mascarenhas·; 6) Hissanobu Tzu; 7) Ioa.nnis Nikolaos Sakkos; 8) 

José Silcio M':)reira da Silva; 9) Josemir Mangueír Assis; 10) Leonardo 
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de Rezende Attuch; 11) Lucas Kouji Kinpara; 12) Luis Augusto Nardez 

Boa:Vista; 13) Marcelo Maran; e 14) Zeno Minuzzo. 

Requer, ainda, segredo de justiça, 

compartilhamento de provas com os autos que trami tam no Supremo 

Tribunal Federal, em relação à Senadora Gleisi Helena Ho!Tman, que 

seja permitido o apoio da Receita Federal nas buscas para 

acompanharem as d iligências de buscas e prazo de 60 dias para os 

mandados juc:líciais, a fim de permitir o cumprimento simultâneo das 

medidas, o que envolve questões de logística. 

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo 

deferimento de todas as prisões requeridas e realização de audiências 

de custódia de todas as pessoas presas, no prazo de 24 horas após o 

cumprimento dos mandados de prisão (fl. 345, último parágrafo). 

Também se posicionou favoravelmente aos pedidos de busca e 

apreensão. Quanto à .busca no endereço de Paulo Bernardo, casado com 

a Senadora da República Gleisi Helena Hoffman, aduziu que a busca e 

apreensão de documentos deve ser restrita àqueles que forem 

relacionados a Paulo Bernardo. Em caso. de objetos e aparelhos 

relacionados exclusivamente ã Senadora, não deveria haver apreensão, 

mas apenas a lavralura de Auto de Constatação por parte da autoridade 

policial (fl. 353verso, último parágrafo). 

o pa.rquet também se manifestou 

favoravelmente · às conduções coercitivas, aduzindo que: 1) haveria duas 

espécies de condução coercitiva, sendo a primeira para a prática de 

a lgum ato processual (CPP, art. 260), e a segunda uma medida cautelar 

inominada; 2) o Supremo Tribunal Federal já teria autorizado a 

condução do investigado à autoridade policial para esclarecimentos (fls. 

355ven,o e 356); 3) a condução coercitiva precisa ser compreendida 
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como medida cautelar menos gravosa que a prisão temporária ou prisão 

preventiva (fl 356verso, segundo parágrafo); 4) assim, mesmo sem 

previsão legal específica, a condução coercitiva seria um meio de 

garantir a eficácia (não prejuízos) à produção de provas, sem que se 

lance mão de uma restrição de liberdade muíto mais gravosa (fl. 

356verso, penúltimo parágrafo); 5) a condução coercitiva precisaria ser 

compreendida sístemicamente como uma medida decorrente do poder 

geral de cautela e seria uma medida proporcional; 6) o tema não -seria 

novo no direito comparado, citando a doutrina estrangeira de Nicolas 

Gonzalel-Cuellar Serrano, segundo a qual seria possível que os juízes 

aplicassem medidas alternativas às legalmente previstas, desde que 

observadas três condições: a) idoneidade e menor lesividade da medida 

alternativa; b) cobertura legal suficiente da limitação dos direitos que a 

medida restrinja; c) existência de infraestrutura necessária para sua 

aplicação (fls. 358/359); 7) Para o parquet, a cobertura legal suficiente 

da medida sería o art. 260 do Código de Processo Penal; 8) o direito ao 

sílêncio seria garantido incondicionalmente; 9) a oitiva conjunta seria 

essencial para evitar a manipulação de versões apresentadas, 

destruição de elementos de prova ou construção de documentos 

fraudulentos (fl. 361 verso). 
O MPF também concorda com os pedidos 

complementares, a saber: 1) segredo de justiça até o cumprimento dos 

mandados; 2) compartilhamento de provas, no tocante às menções à 

Senadora Gleisi Helena Hoffmann, em especial o Rela.tório de Análise 

Policial realizado sobre o material apreendido no escritório de advocacia 

de Guilherme de Salles Gonçalves; 3) apoio da Receita Federal no 

cumprimento das medidas; 4) autorização de participação de membros 

do Ministério Público Federal, acompanhando as medidas de busca e 
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apreensão e as conduções coercitivas. Concorda, ainda, com o prazo de 

se$senta dias para o cumprimento dos mandados. 

Em complementação, requer a busca e 

apreensão no endereço de Armando Trivelato Filho, assim como sua 

condução coercitiva (11s. 353verso, primeiro parágrafo, e 364verso, 

último parágrafo). 

É o relatório. 

Decido. 

Em atenção à complexidade da presente 

representação, dividirei a fundamentação em tópicos, de modo a 

· facilitara leitura da presente decisão. 

A) Fatos. pessoas e empresas investigados 

A presente investigação ocorre no âmbito da 

Operação Lava-Jato, cuja maior parte tramita perante a 13ª Vara 

Criminal de Curitiba/PR. Ali apurou-$e o envolvimento da empresa 

CONSIST S01<1.'WARE LTDA. (ou SWR lNFORMATICA LTDA.) em 

esquema de pagamentos indevidos operacionalizado por MILTON 

PASCOWITCH e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH e destinadas ao 

PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) por meio de JOÃO VACCARI 

NETO. A apuração de tais pagamentos e seu detalhamento foram objeto 

da 17" fase da operação, denominada PIXULECO ou PlXULECO I. 

Declarações de PABLO ALEJANDRO KIPERSMIT, responsável pela 

CONSIST (fls. 1:274 a 1278, apenso 1, volume VII) teriam confirmado 

informações de MILTON PASCOWITCl-t:, referentes à atuação de OL!tro 

operador do PARTIDO DOS TRABALHADORES junto à CONSIST, 

ALEXANDRE ROMANO, descrito como "pessoa chave para a celebração 
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dos contratos" com a ABBC (Associação Brasileira de Bancos) e o 

SINAPP (Sindicato Nacional das Entidades Abertas de Previdência 

Complementar). PABLO KIPERSMIT apresentou ainda à autoridade 

policial as notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas indicadas por 

ALEXANDRE ROMANO (EPROC 50402498020154047000, evento 2) e 

que serviriam a subsidiar a remuneração do operador. 

As evidências colhidas levaram à deflagração da 

18ª fase da Operaçã.o Lava Jato, denominada PIXULECO 2 e os 

elementos de convicção colhidos teriam tomado claro o modus operandi 

de ALEXANDRE ROMANO e seu envolvimento com o arranjo criminoso 

estabelecido, além de consubstanciar indícios de autoria e 

materialidade delitiva dos crimes de corrupção, organização criminosa e 

lav.agem de capitais (fl. 05, segundo parágrafo) . 

O esquema teria funcionado entre 2010 e 2015 

de forma bastante complexa e por meio de parce rias. Cada uma das 

parcerias seria responsável por mover engrenagens no poder público ou 

político, para que o contrato da CONSIST no âmbito do Acordo de 

Cooperação Técnica entre ó Ministério do Planejamento e a ABBC 

(Associação Brasileira de Bancos) e o SINAPP (Sindicato Nacionado das 

Entidades Abertas de Prevídencia Complementar) fosse firmado e 

mantido (fl. 05, penúltimo parágrafo). 

A suspeita inicial seria de que a CONSIST 

ficaria apenas com 30% (trinta por cento) dos valores do contrato, 

repassando de modo ilícito cerca de 70% (setenta por cento) dó 

faturamento líquido aos "parceiros" ou pessoas por eles indicadas (fl. 

06). 

Os contratos e respectivas renovações 

encontram-se na tabela de fl. 08. Documentos digitalizados a lls. 09/ 16. 
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A autoridade policial identificou as seguintes 

pessoas envolvidas no esquema: 

aj Pessoas vinculadas ao MPOG 

- PAULO BERNARDO SILVA: Ministro do 

Planejamento de 2005 a 201 l e Ministro das Comunicações. de 2011 a 

2015. Evidências apontariam o fato de que teria se beneficiado da 

contratação da CONSIST por intermédio do escritório de advocacia do 

investigado GUILHERME GONÇALVES, mesrno após sua saída do 

MPOG; 

- DUVANIER PAIVA FERREIRA (falecido): atuou 

sabendo que seriam paga;s/repassa.das propinas a CARLOS GABAS 

(então Ministro da Previdência). A esposa de DUVANIER, CASSIA 

GOMES, teria recebido por intermédio da empresa GOMES & GOMES 

ao menos R$ 120.000,00 oriundos da empresa JAMP, a titulo de 

ajuda/caridade devido à atuação do falecido marido. A empresa teria 

sido constituída com o apoio de ALEXANDRE ROMANO. 

- NELSON LUIZ OUVE.IRA FREITAS: Diretor do 

Departamento de Administração de Sistemas de Informação da 

Secretaria de Recursos Humanos do MPOG, trabalhando com 

DUVANIER ao tempo da assinatura do ACT MPOG x ABBC/SINAPP. 

NELSON teria recebido valores suspeitos de WASHINCJTON LUIZ 

VIANNA (em petição por este apresentada) e de ALEXANDRE ROMANO 

(termo de colaboração homologado pefo Supremo Tribunal Federal). 

- VALTER CORREIA DA SILVA: Era Secretár-io 

Adjunto do Ministério do Planejamento. Seria a pessoa acionada por· 

,JOÃO VACCARI NETO para dar suporte à manutenção do referido 

acordo de cooperação técnica, após ·a saida de PAULO BERNARDO do 

MPOG. A suspeita é a de que VALTER recebia. valores em espécie por 
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parte de DERCIO GUEDES DE SOUZA (JD2) e os repassava a ANA 

LUCIA AMORIM DE BRITO (Secretária de Gestão do MPÓG) e JOSEMIR, 

além de CARLOS EDUARDO GABAS. 

- ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO: Secretária de 

Gestão do MPOG desde janeiro de 2012 (teria sido indicada por VALTER 

CORREIA DA SILVA). Haveria depoimento no sentido de que JOSEMIR 

MANGUEIRA ASSIS, marido de ANA LÚCIA, receberia valores da 

CONSIST pela empresa JD2 (de DERCIO GUEDES), via saques em 

espécie fe itos na empresa GFD INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES). 

- JOSEMIR MANGUEIRA ASSIS: teria relação 

próxima com DERCIO GUEDES (JD2), uma vez que trabalharam na 

EMGEA. Os valores teriam sido recebidos pelas mãos de VALTER 

CORREIA DA SILVA para viabilizar a renovação anual do ACT. 

b) Agentes políticos 

LUIS GUSHIKEN (falecido): Teria sido 

consultor do SINAPP e teria colocado ALEXANDRE ROMANO em 

contato com FRANCISCO, representante do SINAPP e com a empresa 

CONSIST. Email comprovaria a intenção de tentar abrir uma empresa 

com PAULO GAZANI JUNIOR, ao mesmo tempo que se associava À NSG 

TI SOLUTIONS, de ALEXANDRE ROMANO; 

- CARLOS EDUARDO GABAS: Teria aceitado 

receber 5% dos valores decorrentes do negócio envolvendo a prestação 

de serviços da empresa CONSIST no interesse do MPOG cm .reunião 

feita com DUVANIER. A proposta te ria sofrido posterior interferência de 

JOÃO VACCARI NETO, que teria en tendido que o valor não deveria ser 

destinado a GABAS, mas sim ao PT. GABAS teria pedido valores 

novamente em 2015, após o fim do repasse dos pagamentos da 

CONSIST à JAMP, devido ao cumprimento de mandados de busca e 
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apreensão na sede desta empresa. A suspeita é .de que o novo pedido de 

pagamento teria sido feito para favorecer uma empresa de WAGNER 

MAGALHÃES, ligado à CONSUCRED, que atuou com GABAS e 

ALEXANDRE ROMANO no. início do esquema CONSIST. 

- PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA: ex

tesoureiro do PT, antecessor de JOÃO VACCARI NETO. Mantinha 

negócios com ALEXANDRE ROMANO e teria iniciado as tratativas 

relacionadas à CONSIST e SINAPP com LUIS GUSHIKEN e CARLOS 

GABAS. Apõs deixar o cargo de tesoureiro do PT, teria orientado 

ALEXANDRE ROMANO a tratar do tema GONSIST com o novo 

tesoureiro, JOÃO VACCARI NETO. PAULO FERRE.IRA é suspeito, ainda, 

de receber valores oriundos da CONSIST, por intermédio do escritório 

de advocacia PORTANOVA ADVOGADOS, absorvendo parte do valor que 

seria devido a GUILHERME GONÇALVES/PAULO BERNARDO, a partir 

de 2014. 

- JOÃO VACCARI NETO: Ex-tesoureiro do PT. 

Seria o responsável por indicar empresas para fazer pagamentos n.o 

interesse do PT. De acordo com ALEXANDRE ROMANO, foram de 

VACCARI as indicações de pagamentos regulares para as empresas 

CRLS, POLITEC, JAMP, bem como a decisão sobre pagamentos 

solicitados por CARLOS EDUARDO GABAS, acerca da CONSIST. De 

acordo com MIL1'0N PASCOWITCH, VACCARI também pediu 

pagamentos à empresa de CASSIA GOMES (GOMES & GOME$), viúva 

de DUVANIER PAIVA. 

- PAULO BERNARDO SILVA/GLEISI HELENA 

HOFFMANN: Recebiam valores por intermédio do escritório 

GUILHERME GONÇALVES, que eram descontados do fundo CONSIST. 

ALEXANDRE ROMANO aponta que pagava ao escritório de 
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GUILHERME/PAULO BERNARDO um terço do que recebia no esquema 

CONSIST no âmbito do referido ACT do MPOG. Anotações apreendidas 

no escritório de Guilherme Gonçalves relacionam o fundo CONSIST a 

pagamentos de terceiras pessoas ligadas a PAULO BERNARDO e GLEISI 

HELENA HOFFMANN. Quanto à Senadora, há inquérito policial 

específico no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

e) Consist e seus parceiros 

(intermediários/lobistasl 

PABLO ALEJANDRO KIPERSMIT: 

Representante e responsável por empresas do Grupo CONSIST, entre 

elas a CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA. e a SWR INFORMÁTICA. 

Declarou que, de fato, utilizou os serviços de grupos de lobistas da 

CONSUCRED e de ALEXANDRE ROMANO, em relação à contratação da 

empresa no âmbito do MPOG; 

- VALTER SILVERIO PEREIRA: Diretor juridico 

da CONSIST, que teria conhecimento da atuação dos lobistas. Haveria 

indício de que receberia cerca de cinco mil reais por mês dos valores 

entregues ao escritório de Guilherme Gonçalves; 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROMANO 

(OLIVEIRA ROMANO ADVOGADOS): Principal articulador/lobista da 

empresa CONSIST junto a representantes do Partido dos 

Trabalhadores e agentes políticos. Fez acordo de colaboração premiada, 

o qual foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal; 

GUILHERME DE SALLES GONÇALVES 

(GUILHERME GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS): Suspeito de 

ser o intermediário para receber valores devidos a PAULO BERNARDO 

SILVA, Ministro do Planejamento à época da assinatura do ACT. A 

indicação do escritório teria sido feita por JOÃO VACCARI NETO a 
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